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1. Wobec braku w budżecie na 2012 rok środków na podwyżkę uposażeń dla 

funkcjonariuszy Służby Więziennej, żądamy objęcia naszej formacji 

analogicznymi podwyżkami, jak funkcjonariuszy Policji. 

 

2. Porozumienie podpisane w roku 1995 z ówczesnym Ministrem 

Sprawiedliwości i Wicepremierem Panem Włodzimierzem Cimoszewiczem 

nakładało na Rząd m.in. obowiązek dążenia do przyznania Służbie Więziennej 

jednakowego wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej, jak Policji. Te zabiegi 

udało się zrealizować dopiero po 12 latach. Nie godzimy się, aby ten okres 

dochodzenia do identycznego wskaźnika dla naszych służb – został 

zmarnowany. 

  

3. Zdaniem NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa objęcie tylko 

jednej formacji podwyżką płac, to dobitny dowód na próbę podziału służb 

mundurowych, które wobec szczególnego charakteru zadań stawianych przed 

nimi w roku 2012 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego 

państwa –  takich działań ze strony Rządu nie aprobują. 

 

4. NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ma w tej kwestii pełne 

poparcie wszystkich organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji 

Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Federacji Stowarzyszeń Służb 

Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz reprezentatywnej centrali 

związkowej Forum Związków Zawodowych. 

 

5. Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 

powołał Krajowy Komitet Protestacyjny (KKP) i ogłosił z dniem 15 grudnia 

2011 roku gotowość do podjęcia czynnych akcji protestacyjnych. Jednocześnie 

zobowiązał Zarządy Okręgowe do niezwłocznego powołania lokalnych 

komitetów protestacyjnych, które w  możliwie szybkim terminie przeprowadzą 

akcje informacyjne oraz zbiorą listy poparcia dla działań organizowanych ze 

strony KKP od wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej bez względu na 

przynależność związkową. 
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6. Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 

upoważnił Krajowy Komitet Protestacyjny do podejmowania wszelkich 

prawem dozwolonych działań celem uzyskania środków budżetowych na 

podwyżki uposażeń dla wszystkich służb mundurowych. Forma i zakres 

podjętych działań zostanie określona wspólnie przez centrale związkowe 

zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. 

 

 
       Za Zarząd Główny NSZZ FiPW: 

 
Przewodniczący Zarządu Głównego 

                NSZZ FiPW 

 

           Wiesław Żurawski 

 

 

 

 

               

 


